Αθήνα, 22 Μαΐου 2016
20ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Mobility Management – ECOMM 2016
“Έξυπνες Λύσεις για ανθρώπους και πόλεις”
το αντικείμενο του Συνεδρίου που διεξάγεται 1, 2 και 3 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ανακοινώνεται ότι για τους Έλληνες συμμετέχοντες
προβλέπονται ειδικοί και ευνοϊκότεροι όροι εγγραφής .
Το πακέτο προνομίων έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Κατηγορία
Μεμονωμένη Εγγραφή για όλες τις μέρες του συνεδρίου
(χωρίς δείπνο)
Ομαδική εγγραφή για όλες τις μέρες του συνεδρίου μέχρι και 4
άτομα (χωρίς δείπνο)
Ομαδική εγγραφή για όλες τις μέρες του συνεδρίου για 5 ή
περισσότερα άτομα (χωρίς δείπνο)
Φοιτητές
Εγγραφή για μια μέρα (χωρίς δείπνο)
Κόστος δείπνου ανά άτομο

Κόστος ανά άτομο
€ 150
€ 130
€ 120
€ 80
60% της αντίστοιχης εγγραφής
για όλες τις μέρες
€ 50

Η προσφορά αυτή απευθύνεται στους Έλληνες επιστήμονες από το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα,
αλλά και σε όσους έχουν επιδείξει ενδιαφέρον, γνωρίζοντας την επικείμενη διεξαγωγή του
Συνεδρίου, ως αναγνώριση της τρέχουσας δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει
περιέλθει η χώρα μας.
Δεδομένου ότι το Συνέδριο χρήζει υψηλής απήχησης και αποδοχής, τόσο από ξένους ομιλητές που
θα δώσουν το «παρών» καταθέτοντας καίρια ζητήματα και λύσεις στον κλάδο του Mobility
Management, όσο και από διακεκριμένους σύνεδρους του εξωτερικού, η ειδική αυτή προσφορά

αποτελεί έμπρακτη απάντηση υποστήριξης προς το Ελληνικό κοινό, προκειμένου να έχει τη
δυνατότητα να παρακολουθήσει «δια ζώσης» τις εργασίες του Συνεδρίου και να ενημερωθεί για τα
επικείμενα δρώμενα και εξελίξεις στον πολύπλευρο κλάδο του Mobility Management.
Από τη συγκεκριμένη προσφορά εξαιρούνται όσοι παρουσιάζουν εργασία στο συνέδριο ή έχουν χρέη
προεδρείου/συντονιστή συνεδρίας.
Ειδικότερα, «Σκεφθείτε πράσινα, Μετακινηθείτε έξυπνα» (Think Green, Travel Smart), αλλά και
«Σκεφθείτε έξυπνα, Μετακινηθείτε πράσινα» (Think Smart, Travel Green) είναι το διττό μήνυμα του
20ου Ευρωπαϊκού Συνέδριου Mobility Management (ECOMM 2016) που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις
1, 2 και 3 Ιουνίου 2016, στην Τεχνόπολη (Γκάζι), υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.
Κεντρικό θέμα είναι: “Έξυπνες Λύσεις για τους ανθρώπους και τις πόλεις” (Smart Solutions for
People and Cities) και αφορά σε όλες εκείνες τις λύσεις, παραδοσιακές και καινοτόμες, που
καθιστούν την καθημερινή ζωή των πολιτών ευκολότερη και τις πόλεις λειτουργικά
αποτελεσματικότερες.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν περί από 120 εργασίες από 20 χώρες, τα αντικείμενα των οποίων
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αναφορικά με το Mobility Management,. Επίσης, θα
συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές παγκοσμίου φήμης, στελέχη έγκριτων Οργανισμών, θεσμικοί
και πολιτικοί παράγοντες, όπως: η Αντιδήμαρχος της Βιέννης κα. Μαρία Βασιλάκου, ο Διευθυντής
Καινοτομίας της Μητροπολιτικής Αρχής του Σαν Φρανσίσκο κ. Timothy Papandreou, το στέλεχος
του International Transport Forum κ. Philippe Crist, και πολλοί άλλοι. Το συνέδριο θα χαιρετίσει ο
Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργιος. Καμίνης και η Γ.Γ. Μεταφορών κα Πέτη Πέρκα και ο Αναπληρωτής
Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης
Στους χώρους του συνεδρίου θα φιλοξενηθεί έκθεση με επίδειξη καινοτόμων εφαρμογών και
παρουσίαση φορέων και Οργανισμών.
Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Συστημάτων
Μεταφορών του Πανεπιστημίου Πειραιά μαζί με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα EPOMM (European
Platform on Mobility Management).
Τους διοργανωτές του συνεδρίου συνδράμουν με εκπροσώπηση στην Οργανωτική του Επιτροπή η
Γενική Γραμματεία Μεταφορών του ΥΠΥΜΕΔΙ, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, το ΣΑΣΘ, το Ινστιτούτο Μεταφορών
του ΕΚΕΤΑ και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.
Αναλυτικά τα θέματα και τις εργασίες του συνεδρίου μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο
http://www.ecomm2016.com/index.php/event_/programme/
Για παρακολούθηση και πληροφορίες εγγραφών απευθυνθείτε στον κ. Νίκο Αντωνόπουλο,
τηλ. 210 6833600, nantonopoulos@pco-convin.gr

